Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n
A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT
Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa
uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A. K. Cajanderin
rahaston, jonka varoilla edistetään Suomen metsätieteellistä tutkimustyötä. Rahastoa käytetään ja
hoidetaan noudattaen seuraavia määräyksiä.
1§
Rahasto tukee suomalaista metsätieteellistä tutkimusta. Etusija annetaan sellaisille eteville
tutkijoille, jotka jatkavat ja täydentävät A. K. Cajanderin perustavaa tutkimustyötä.
Apurahat on ilmoitettava julkisesti haettaviksi.
2§
Rahaston pohjarahan muodostavat ne viisikymmentätuhatta (50.000) markkaa, jotka Suomen
Metsätieteellinen Seura on siihen antanut. Rahastoa kartutetaan sillä tavalla kuin seura päättää.
3§
Rahasto on Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n omistuksessa ja hallinnassa. Rahaston varat, joita
voidaan myöhemmin kartuttaa, on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.
4§
Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen asiana on päättää apurahojen jakamisesta sekä,
huomioon ottaen näiden sääntöjen määräykset, tarkemmin määritellä ne ehdot, joilla niitä annetaan.
Seuran hallituksella on siten oikeus määrätä muun muassa apurahojen haettavaksi julistamisen
ajasta ja tavasta, apurahojen suuruudesta sekä siitä, milloin ja missä erissä hakija saa avustuksen
nostaa.
Pääsääntöisesti rahastosta voidaan jakaa apurahoina enintään sen vuosituotto ottaen huomioon
kuitenkin reaalipääoman säilyminen pitkällä aikavälillä.
Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.
5§
Näihin sääntöihin saadaan tehdä muutoksia, jos Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen
tekemä esitys saa kannatuksen kahdessa peräkkäisessä seuran varsinaisessa kokouksessa vähintään
kahdelta kolmasosalta äänivaltaisista osanottajista. Ehdotus sääntömuutokseksi on ilmoitettava
kokouskutsussa.

Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n
WERNER CAJANUKSEN RAHASTON
Johtosääntö
1§
Rahaston nimi on Werner Cajanuksen rahasto ja se on Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n
omistuksessa ja hallinnassa. Rahaston peruspääoman muodostaa professori Pekka Kilkin Suomen
Metsätieteelliselle Seuralle testamenttaama omaisuus sekä professori Pekka Kilkin kirjoittaman
kirjan "Werner Cajanus 1878-1919" kirjoituspalkkiot Suomen Metsätieteellisen Seuran ja
Kustannusosakeyhtiö Otavan välillä 21.6.1988 solmitun kustannussopimuksen mukaisesti.
2§
Rahaston tarkoituksena on suomalaisen metsänarvioimistieteen tai metsätalouden suunnittelun ja
erityisesti alalla toimivien nuorten tutkijoiden tukeminen sekä mainittuihin tutkimusaloihin
liittyvien ansiokkaiden opinnäytetöiden palkitseminen.
3§
Rahaston varat, joita voidaan myöhemmin kartuttaa, on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.
Rahaston tuotosta jaetaan apurahoja ja palkintoja 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen.
Pääsääntöisesti rahastosta voidaan jakaa apurahoina enintään sen vuosituotto ottaen huomioon
kuitenkin reaalipääoman säilyminen pitkällä aikavälillä.
4§
Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus päättää rahaston varojen käytöstä. Aloitteen palkinnon
myöntämisestä ansiokkaasta opinnäytetyöstä voivat tehdä 2§:ssä mainittujen tutkimusalojen
opettajat.
5§
Näihin sääntöihin saadaan tehdä muutoksia, jos Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen
tekemä esitys saa kannatuksen kahdessa peräkkäisessä seuran varsinaisessa kokouksessa vähintään
kahdelta kolmasosalta äänivaltaisista osanottajista. Ehdotus sääntömuutokseksi on ilmoitettava
kokouskutsussa.

Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n
LAURI JA YRJÖ ILVESSALON TUTKIMUSRAHASTON SÄÄNNÖT
1§
Rahaston nimi on Lauri ja Yrjö Ilvessalon tutkimusrahasto ja se kuuluu Suomen Metsätieteelliseen
Seuraan.
Rahaston nimi on ollut alkuaan Lauri Ilvessalon Metsätieteellinen Tutkimusrahasto
Rahaston nimi on muutettu 21.4.1953
Lauri Ilvessalon Metsätieteellisen Tutkimusrahaston on Suomen Metsätieteellinen Seura perustanut
huhtikuun 4 päivänä 1933, ja se on saanut nimensä rahaston perustamisajatuksen ensimmäisen
esittäjän, tohtori Lauri Ilvessalon mukaan. Rahastoa käytetään ja hoidetaan noudattaen seuraavia
määräyksiä.
2§
Rahasto tukee suomalaista metsätieteellistä tutkimusta.
Apurahat on ilmoitettava julkisesti haettaviksi.
3§
Rahaston pohjarahan muodostavat ne kolmekymmentäviisituhatta (35.000) markkaa, jotka Suomen
Metsätieteellinen Seura on siihen antanut. Rahastoa kartutetaan sillä tavalla kuin seura päättää.
4§
Rahaston varat, joita voidaan myöhemmin kartuttaa, on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.
Pääsääntöisesti rahastosta voidaan jakaa apurahoina enintään sen vuosituotto ottaen huomioon
kuitenkin reaalipääoman säilyminen pitkällä aikavälillä.
5§
Näihin sääntöihin saadaan tehdä muutoksia, jos Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen
tekemä esitys saa kannatuksen kahdessa peräkkäisessä seuran varsinaisessa kokouksessa vähintään
kahdelta kolmasosalta äänivaltaisista osanottajista. Ehdotus sääntömuutokseksi on ilmoitettava
kokouskutsussa.

Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n
JUHLARAHASTON SÄÄNNÖT
Suomen Metsätieteellinen Seura, josta seuraavassa käytetään nimitystä seura, on perustanut
huhtikuun 29 p:nä 1960 juhlarahaston.
1§
Rahaston nimi on Suomen Metsätieteellisen Seuran Juhlarahasto ja se kuuluu Suomen
Metsätieteelliseen Seuraan.
Rahaston varoilla edistetään suomalaista metsätieteellistä tutkimusta. Rahastoa käytetään ja
hoidetaan noudattaen seuraavia määräyksiä.
2§
Rahastosta myönnetään apurahoja metsätieteellisiin tutkimuksiin, minkä lisäksi rahaston varoja
voidaan käyttää tutkimustyön palkitsemiseen, tutkimustulosten julkaisemiseen ja tiedottamiseen
sekä muihin metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin. Rahaston varoista voidaan myöntää Aarne
Nyyssösen nimeä kantava stipendi, jolla tuetaan nuorten tutkijoiden osallistumista kansainväliseen
yhteistyöhön ja IUFROn toimintaan.
3§
Rahaston peruspääoman muodostavat seuran 50-vuotisjuhliensa yhteydessä saamat lahjoitukset
ynnä O. J. Lakarin perikunnan testamenttilahjoitus, O. J. Lukkalan muistoksi kootut varat sekä
Kansallis-Osake-Pankin v. 1960 tekemä lahjoitus, yhteensä 6 318 892 markkaa lisättynä
perustamispäivään mennessä kertyvillä tuotoilla.
Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksilla ja muutoinkin sen mukaan kuin seura päättää.
4§
Rahaston varat, joita voidaan myöhemmin kartuttaa, on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.
5§
Seuran hallituksen asiana on päättää apurahojen jakamisesta sekä muutoinkin rahaston käytöstä
näiden sääntöjen puitteissa. Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden muutoin
noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.
Pääsääntöisesti rahastosta voidaan jakaa apurahoina enintään sen vuosituotto ottaen huomioon
kuitenkin reaalipääoman säilyminen pitkällä aikavälillä.
6§
Näihin sääntöihin saadaan tehdä muutoksia, jos Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen
tekemä esitys saa kannatuksen kahdessa peräkkäisessä seuran varsinaisessa kokouksessa vähintään
kahdelta kolmasosalta äänivaltaisista osanottajista. Ehdotus sääntömuutokseksi on ilmoitettava
kokouskutsussa.

Suomen Metsätieteellinen Seura ry:n
EINO SAAREN RAHASTON SÄÄNNÖT
Liikemetsänhoitajat r.y., Suomen Metsänhoitajaliitto ry. ja Suomen Metsätieteellinen Seura ry
päättivät professori Eino Saaren 7.10.1969 täyttäessä 75 vuotta perustaa hänen nimelleen rahaston.
Sen alkupääoman muodostavat mainittujen yhdistysten jäsenten sekä eräitten yhteisöjen tekemät
lahjoitukset merkkipäivän johdosta.
1§
Rahaston nimi on Eino Saaren rahasto ja se kuuluu Suomen Metsätieteelliseen Seuraan.
Rahastoa käytetään ja hoidetaan noudattaen seuraavia määräyksiä.
2§
Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää metsätieteen opiskelijoiden tai opinnot jo suorittaneiden
pyrkimyksiä hankkia metsätutkinnon vähimmäisvaatimukset ylittävää, metsätalouden kannalta
tärkeää kielitaitoa tai muita tietoja ja taitoja, jotka tähtäävät lähinnä muuhun kuin tieteellisiin jatkoopintoihin.
3§
Pääsääntöisesti rahastosta voidaan jakaa apurahoina enintään sen vuosituotto ottaen huomioon
kuitenkin reaalipääoman säilyminen pitkällä aikavälillä.
Apurahaa voivat anoa yksityiset henkilöt, ja anomukset on asiaa koskevine liitteineen tehtävä
kirjallisesti. Apurahat ilmoitetaan julkisesti haettaviksi.
4§
Rahastoa kartutetaan lahjoituksilla tai muulla Suomen Metsätieteellisen Seuran päättämällä tavalla.
5§
Rahaston varat, joita voidaan myöhemmin kartuttaa, on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti.
6§
Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen asiana on päättää apurahojen jaon ehdoista ja
jakamisesta näitten sääntöjen määräykset huomioon ottaen. Täten seuran hallituksen päätösvalta
sisältää muun muassa haettavaksi julistamisen ajan ja tavan sekä apurahojen suuruuden ja
maksamisen.
7§
Apurahan saajan on jätettävä seuran sihteerille kirjallinen kertomus apurahan käytöstä kuuden
kuukauden kuluessa viimeisestä maksupäivästä.
8§
Näihin sääntöihin saadaan tehdä muutoksia, jos Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen
tekemä esitys saa kannatuksen kahdessa peräkkäisessä seuran varsinaisessa kokouksessa vähintään
kahdelta kolmasosalta äänivaltaisista osanottajista. Ehdotus sääntömuutokseksi on ilmoitettava
kokouskutsussa.

